
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie :  Stredná odborná škola elektrotechnická 

Zastúpený              :  Ing. Jozef Krivošík 

IČO                        : 17055385 

DIČ                        : 2021134071 

Kontaktná osoba    : Ing. Soňa Stanová 

Sídlo organizácie   : Sibírska1, 917 01 Trnava 

Tel:                        : 033/5991873 

e-mail                    : privalincova.lucia@zupa-tt.sk 

 

1. Predmet obstarávania:  
 „Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2014“. 

 

2. Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom obstarávania je dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov na rok 2014 podľa 

špecifikácie druhu a množstva čistiacich  a hygienických prostriedkov uvedených  v prílohe    

č. 1 tejto výzvy. 

 

3. Miesto a termín poskytnutia tovaru:  

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava do 14.2.2014. 

 

4. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý sortiment obstarávania. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

3 400,- € bez DPH 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 31.1.2014 do 9,00 hod. na uvedenú adresu v bode 1 v zalepenej obálke s heslom: „Čistiace 

prostriedky -  súťaž NEOTVÁRAŤ“. 

 

7. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 31.1.2014 o 9,30 hod. na adrese: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 

01 Trnava, v miestnosti č. 114. 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení dodávať tovar podľa špecifikácie – kópiu dokladu (napr. výpis zo živnostenského 

registra, výpis z obchodného registra). 

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu 

v EUR s DPH.  
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10. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

Po vyhodnotení cenových ponúk bude vystavená objednávka na uvedený predmet 

obstarávania. 

 

V Trnave, dňa  28.1.2014 

 

 

Príloha: špecifikácia druhu a množstva čistiacich a hygienických prostriedkov 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef Krivošík 

                                                                                        riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 špecifikácia druhu a množstva čistiacich a hygienických prostriedkov 

 

Čistiace prostriedky:     

Zuzka 1 L 145 ks 

Ajax 1 L 140 ks 

CIF briliance 1 L 140 ks 

CITRA prášk.čistič  s kvet.vôňou 343 ks 

Diava s voskom 750 ml 135 ks 

handra mycia tkaná 60x50  šedá 444 ks 

handra mycia IVANA 70x60 20 ks 

handra multi 1/3 40 bal. 

prachovka froté ANDREA 35x35 240 ks 

utierka Micro 40x40  20 ks 

špongia na tabule 25 ks 

fixinela 500 ml s vôňou-zelená  125 ks 

fixinela 500 ml hrdza a vodný kameň-ružová  125 ks 

krezosan 950 ml borovica 58 ks 

DESI kyselina na wc 500ml 227 ks 

drátenka kovová 1/3 40 bal. 

Lumila  500 ml 113 ks 

Savo náhrada 0,5 L proti plesni 5 ks 

Savo original 1 L 30 ks 

Fixinela sanita dezinf. 1 L 30 ks 

VIDOL 450 ml sila citronu 8 ks 

fixinela tablety WC 1 kg 6 bal. 

sifo granulát 500g 20 ks 

Pulirapid 750 ml 10 ks 

Fixinela antikal 665 ml na vodný kameň 10 ks 

tep na koberce aktívna pena 500 ml 1 ks 

Diava politúra 200 ml na nábytok a dvere 10 ks 

WC gel osviežovač závesný do WC 60 ks 

Hygienické potreby:     

WC papier Max solo 400 útr. 2 vrst. 530 ks 

WC papier Jumbo 19 mm 2 vrst. 100 ks 

mydlo Dime 100g 184 ks 

isolda olivová 131 ks 

solvina 90 ks 

tekuté mydlo KISS 1 L 6 ks 

tekuté mydlo KISS 0,5 L s dávkov. 2 ks 

osviežovač vzduchu AURET 300 ml 10 ks 

      

Náradie:     

vrece PVC 70x110 pevné 120 ks 

sáčky do koša  35 L - 40 L (rolo vrecia) 120 rol. 

sáčky do koša  60 L (rolo vrecia) 30 rol. 

sáčky do koša  120 L tenké (rolo vrecia) 60 rol. 

zmeták 40 cm 20 ks 

zmeták 60 cm 3 ks 

násada na zmeták 140 cm 20 ks 

vedro SPOKAR 10 L s výlevkou 8 ks 

rukavice bavlnené biele 20 ks 

rukavice gumené Favorit  L 110 ks 

zvon Frieb čierny 4 ks 

WC kefa súprava Clasik 8 ks 

 


